
 الكالُم الذي لم أقُْلهُ 

 نمر سعدي

(1) 

احتانْ  ًَ عٌناِن نضَّ  لقلب

 وسمٌع رهٌٌف لَرفَِّة ُمخملِك الرطِب فً اللٌلِ 

ًة باللهٌِب وبالثلجِ   حٌَن تجٌئٌَن مكتظَّ

 ًِّ  مشغولًة بالمحاِر الحلٌب

 مدهونًة بالشذى مثَل نرجسِة الشعِر 

 مسكونًة بالبكاِء الُمشعِّ 

 على ما استقاَل من الشمِع منكِ 

ٌَّةِ   ...وعابقًة بندى األُغنٌاِت العص

 ....../حافلًة بالخرافةِ 

احتٌنِ   قلبً بعٌنٌِن نضَّ

 ٌرى فٌِك ُكلَّ الذي ال تراهُ العٌونْ 

 وٌلمُس همَس الخطى 

 وانتباَه األصابِع فوَق الغصونْ 

 ورفََّة مخملِك الرطِب فً اللٌِل 

 حٌَن تجٌئٌَن الذعًة كالدموعِ 

 وشفَّافًة كبكاِء الرضٌِع 

 وصافًٌة كالٌنابٌعِ 

 قاتلًة كأُكفِّ الشتاءِ 



 وناعمًة كحرٌِر الصقٌعْ 

 تجٌئٌَن عبَر المساماِت 

 عبَر الخطى الوالهاتِ 

 وعبَر انتظاِر القصٌدِة 

 انهماِر الكالِم الجمٌِل  عبرَ 

 المخاتِل كاللصِّ أنثى الربٌعْ 

 .....تجٌئٌنَ 

 تندلعٌَن بقلبً كسرِب السنونو

 كحقٍل من الجمِر 

 تستنبتٌَن الخرافَة والمجَد والنهَر والُحلمَ 

 تنكسرٌَن على صخرٍة عاشقةْ 

ارًة باألناشٌِد   تجٌئٌَن موَّ

 منذورًة للطفولةِ 

 ملغومًة بالعواصِف والقَُبِل الحارقةْ 

 وُمزدانًة كالطبٌعِة فً ُعرسها 

 كإناِث الطٌوِر التً لم تُعدْ 

 من ِسفاٍر إلى الُحبِّ والهاوٌْة 

ٌِة فً قاِع قلبً  أنِت كاألبجدِّ

ِة ملَء دمً ذاوٌةْ   وأٌقونٌة للمحبَّ

 

(2) 

 كلَّما اندلَعْت فً عٌونً الرٌاحٌنُ 



 لزالزلُ واحتَشَدْت فً عروقً ا

ْمُت قبلَة رائحِة المسِك فً صدرِك المرمريِّ   ٌـمَّ

قِ  حُت بالَبٌرِق الُمتمزِّ  ولوَّ

دتنً   تحَت الشفاِه التً عمَّ

 بماِء الحنٌِن وناِر الطهارِة 

ًٍّ على ما تقولٌَن   ذاَت نهاٍر عص

 عن وجِع الكلماِت التً لم ُتحالْف رؤاكِ 

 ...وراَء المعانً الحبٌسِة مثَل األحاسٌسِ 

 أو شهقاِت الفَرحْ 

 تجٌئٌَن أو تذَهبٌَن كقوِس قَُزحْ 

 وها أننً ال أُلملُم إالَّ بقاٌاِك 

 مثَل الذئاِب الودٌعةِ 

 ولذِع القَدحْ .. أو أنتشً بالرماِد الحبٌبِ 

ٌُصٌحوَن بً  ألُف نجٍم على طَرِف الخصِر منِك 

 وأنا بسمٌة ال تغادُر عٌنٌِك حٌَن تنامٌنَ 

 أو طٌُف أمسِك أو ظلُّهُ 

 أو مراٌا اشتهائِك 

 أو حقُل رائحٍة من سرابٍ 

 لرغوِة شهوِة قلبِك خلَف الفضاِء انبَطحْ 

 وأنا دمعٌة ال تغادُر كفٌَِّك 

 حتى ُتحٌَل دمً نهَر نٌلوفرٍ 

 فً مهبِّ الرٌاحِ 



 وشوقً ضباباً لمعنى العَدمْ 

 كلُّ هذا الكالِم الذي لم أقْلُه 

 ِك من رغبٍة أو نَدمْ انتصاٌر لما فٌ

 

(3) 

احتانْ  ًَ عٌناِن نضَّ  لقلب

 وأجراُس ورٍد 

 وأنهاُر شهدٍ 

 وتسبٌحٌة للصباِح الحزٌنِ 

 وأمطاُر دمٍع لشوِق الزمانْ 

ِض   إلى ما تقولٌَن ٌوماً بحسِّ الخرٌِف الُمروَّ

 ....من غٌِر أن تنبسٌَن ببنِت شفاهٍ 

 وتشتعلٌَن بماِء الحنانْ 

احتا ًَ عٌناِن نضَّ  نْ لقلب

 

(4) 

 كاَن ُحزنِك أكبَر من فسحِة الصبِر ملَء ٌديَّ 

 وأوسَع من قُبلٍة كحواِف الهالِل الُمقاِل من الجنَّتٌنِ 

 وأضٌَق من بسمٍة عابرةْ 

 على مشهِد األرِض واآلخرةْ 

 كاَن حزنِك ٌأخذنً كالغرٌِب إلى الال مكانْ 

 



(5) 

 ُكلُّ هذا الكالِم الذي ٌتماٌُل 

 مثَل النسائِم فً غاِب روحً

ٌُرجئنً كالقصٌدِة من دوِن قصٍد   و

 إلى لحظٍة غابرةْ 

ٌُراودنً عن وفائً  كلُّ هذا الكالِم 

 وٌخلُط كلَّ لعاِب الذئاِب 

 بمائً..... وُسمِّ األفاعً

 

(6) 

 لماذا ترٌدٌَن نقَض الغٌوِم التً 

 ....نسجتها أصابُع بنلوَب ٌوماً ثٌاباً لقلبً

 ؟..القَمرْ  ونقَض خٌوطِ 

 أنا ال أحبُِّك أكثَر من أيِّ شًٍء 

 ولٌَس أقلَّ من األُقحواِن الغرٌِب بفصِل الشتاءِ 

ًَّ نقاوَة فجري ي إل  فُردِّ

 وبعَض براءِة شعري

 وعمري الذي نقَّطتُه دموُع السَفرْ 

 وال تقتلً بلبالً فً َسَحرْ 

 وال تصبغً فلًَّة بقتامْ 

................ 

ًة واحدةْ   أنا لن أُسائَل لو مرَّ



 ولو كاَن سائَل بعُض انفعالً 

ًَ فٌكِ   .....وبعُض جنون

 فال تصمتً أو ُتجٌبً

 ولكن إلى الحبِّ توبً 

 وتوبً إلى نجمتً الشاردةْ 

 وراَء سماِء عٌونً 

 وهاوٌٍة فً أعالً حنٌنً

 

(7) 

ٌة كالنوارسِ .. ُشروُدِك بحٌر كئٌٌب كئٌبٌ  ٌَّ  وناٌر طقوس

 راحْت ُترفرُف فوَق جبٌنً

 ُتخلُِّد مجدي القتٌَل الجمٌَل صباهْ 

ُع قلبً بطعِم الجلٌِد الذي نزَّ من بَسَماِت الشفاهْ   تلذِّ

 وأنَِّك أطهُر من نسمٍة فً الضحى الُمستعادْ 

 وأنصُع من قبلٍة ال تحطُّ بأيِّ بالدْ 

 وأشرُس من ذئبٍة فً الفالهْ 

 

(8) 

 تستحمُّ دماؤُك باألغنٌاتِ 

 ما بالشموِس األلٌفِة فً كلِّ لٌلةْ ك

ٌُزهُر وجُهِك بالعنفوانْ   و

 كأنَِّك زنبقٌة عارٌةْ 



 وحورٌٌة ال تفارقنً منُذ بدِء الزمانْ 

 على صهوِة الوجِد والحلُِم المستباحْ 

ًَّ ماَء بحارٍ   فأزرُع عٌن

 وحقَل نجوٍم وراَء الصباحْ 

 وأفهُم فٌِك غموَض الحٌاةْ 

ُر   من ساعدٌِك والوضوَح الذي ٌتقطَّ

 كماِء الوضوِء على شهقاتً

 أنِت سرٌّ ألفعى األنوثِة ٌنساُب فً قلِب فُلَّةْ 

َج فٌِك قصٌدةُ منفى  وأنَّ عذابً الُمتوَّ

 وسٌُف هٌامً الذي هو أهٌُب 

 من غابِة الناِر فً ملكوِت الظالمْ 

 بِه سوَف أُقتُل ٌوماً بأُمِّ ٌمٌنً

 وأُصبُح بعَض الهدٌِل القلٌلِ 

 وظالًّ من الٌاسمٌِن الحزٌنِ 

 

(9) 

 الفراُغ ٌحفُّ دمً بالعذاباِت 

ِج بالشوكِ  ًَّ فوَق الصلٌِب المتوَّ  ٌرفُع عٌن

 ٌحضننً فً األعالً

ٌُكملُنً بالمعانً  و

 التً نقَصْت من كٌانً

ُد أظفاَرهُ  ٌُمسِّ  الفراُغ 



 .....بحرٌِر الكالِم الذي لم أقلُه أنا

 وأنا لم أُكْن غٌَر ظلِّ الكالِم المعلَِّق بٌَن السماءِ 

 .....وما بٌَن أرِض الخسارةِ 

ًَّ أقصى جحٌِم سدومَ   ما بٌَن عٌن

ٌُرفرُف أعلى سماِء الٌماِم الذبٌحِ   وما بٌَن ُحلٍم 

 إلى ال انتهاءْ 

 .لٌتنً كنُت ظالًّ ألنثى الخزامْ 

 

 

 

ل    9002كانون أوَّ

******** 

 


